
Abstrakt  

 

Cílem této magisterské práce je analyzovat funkci komických prvků v několika post-

konfliktních severoirských divadelních hrách, které se zabývají odkazem konfliktu v severním 

Irsku rovněž přezdívaného Troubles. Východiskem práce je hypotéza, dle které se během 

dvacetiletého míru přístup k ozbrojenému konfliktu proměnil a umožnil dramatikům, aby ho 

nahlédli z komických hledisek, jež téma nejen kriticky reflektují, ale zároveň oběma stranám 

konfliktu pomáhají vyrovnat se s traumatem, které po něm přetrvává. Práce prezentuje pozorné 

čtení čtyř severoirských her, které se dočkaly značného uznání kritiky. Vybranými hrami jsou: 

komedie Tima Loanea Caught Red Handed (2002) v produkci Tinderbox Theatre Company, 

poprvé uvedená v roce 2002 coby site-specific představení v budově bývalé Northern Bank 

v Belfastu; komedie To Be Sure (2007), rovněž od Tima Loanea, která měla premiéru o pět let 

později v belfastském Lyric Theatre1; The History of the Troubles (accordin’ to my Da) (2002), 

společné dílo dramatika Martina Lynche a komiků Connora Grimese a Alana McKeeho, 

vzniklé na zakázku pro Cathedral Quarter Arts Festival, a hra Davida Irelanda Cyprus Avenue 

(2016), prvně uvedená v Abbey Theatre v roce 2016.  Výběr her podléhal několika 

kritériím. Zaprvé byly vybrané kusy napsány po Velkopáteční dohodě. Časový odstup byl 

klíčovou podmínkou výběru, jelikož účelem této práce je analyzovat současný odkaz konfliktu, 

jak ho reflektuje dramatická tvorba. Práce navíc předkládá tezi, podle níž tento časový odstup 

umožnil autorům tvořit z kritičtější perspektivy a použít k vyjádření své kritiky více komických 

prvků. Druhé kritérium výběru proto souvisí s žánrem; vybraná díla musí být komediální, tedy 

obsahovat rysy satiry, grotesky, skatologie, frašky, parodie, mimikry, karnevalismu a burlesky. 

Zatřetí hrála ve výběru roli perspektiva ve smyslu náboženské segmentace. Vybrané hry 

 
1 Analýza zahrnuje oba kusy, jelikož se vzájemně doplňují. V reakci na tuto skutečnost je nakladatelství 

Lagan Press v roce 2008 vydalo v jednom svazku pod názvem Comedy of Terrors. 



zastupují všechny strany konfliktu: Cyprus Avenue přestavuje úhel pohledu loajalistických 

postav, The History of the Troubles (accordin’ to my Da) naopak katolických, zatímco Caught 

Red Handed a To Be Sure Tima Loanea zobrazují v uvedeném pořadí perspektivy obě. 

Vzhledem k rozsahu této magisterské práce se výběr omezil na tři autory, které jsme zhodnotili 

jako nejvhodnější pro dané výzkumné téma. Několik her, které výše uvedená kritéria splňují, 

muselo být z výběru vzhledem k omezenému rozsahu práce bohužel vypuštěno2. 

Dědictví konfliktu hraje v divadelní tvorbě ze/na téma Severního Irska stále nespornou 

roli; stále více her se zabývá pamětí a rozkrýváním pravdy, například ve formě site-specific 

performancí nebo komunitních divadelních her. Na druhé straně také extrémně často vznikají 

dramata, která se od narativu konfliktu odklání a soustředí se místo toho na život obyčejných 

lidí nebo globální témata sahající za hranice Severního Irska. Hry analyzované v této práci 

spadají do první z uvedených dvou kategorií, jelikož pracují s odkazem severoirského 

konfliktu za použití komických prvků použitých s cílem nahlédnout téma z perspektivy, jež 

umožňuje jeho kritické vnímání. 

Coby teoretické podloží práce jsme zvolili knihu The Cambridge Introduction to 

Comedy Erica Weitze a dále teorii humoru, kterou Henri Bergson představil v díle Smích. Tato 

dvě díla poskytují vynikající přehled struktury a funkcí humoru a budou v práci použita 

k představení stručného úvodu do teorie humoru. Vzhledem k tomu, že řada analyzovaných 

her pracuje s tragikomedií a k předvedení pohledu na severoirský konflikt užívá řadu 

šokujících, groteskních prvků, posloužily za teoretický základ analýzy rovněž práce Michaila 

Bachtina a Wolfganga Kaysera o grotesce. Abychom demonstrovali proměny literárních a 

divadelních přístupů k období konfliktu v dílech post-konfliktních autorů, poskytneme 

v úvodu práce stručný přehled tohoto období a vedle něj také množství divadelních klišé, která 

 
2 Např. hra Shibboleth (2015) od Stacey Gregg, která se zabývá vlivem globalizované ekonomiky na 

belfastskou dělnickou třídu, již odkaz severoirského konfliktu stále rozděluje. 



byla k reprezentaci konfliktu užívána během jeho trvání. Úvod rovněž krátce rozebere 

současnou sociopolitickou situaci post-konfliktního Severního Irska. Následující tři kapitoly 

se zaměří na pozorné čtení komických prvků a jejich užití ve čtyřech význačných divadelních 

hrách z dílny tří současných předních severoirských dramatiků. Druhá kapitola se zabývá 

parodickými a satirickými prvky v komediích Tima Loanea Caught Red Handed (2002) a To 

Be Sure (2007). Tato dvě dramata, obě zasazená do budoucnosti, fungují vzájemně 

komplementárně a představují groteskní lídry politických stran loajalistů a republikánů. Ironií 

je, že se oba lídři snaží upevnit svůj politický vliv eskalací napětí mezi znesvářenými stranami 

konfliktu, oba velmi podobným způsobem a s humornými následky. Smích se ovšem divákovi 

zadrhává v hrdle, jelikož rétorika protagonistů silně připomíná skutečnou rétoriku užívanou 

loajalistickými a republikánskými lídry během období konfliktu. Třetí kapitola zanalyzuje hru 

The History of the Troubles (accordin’ to my Da) (2002), výsledek tvůrčí spolupráce dramatika 

Martina Lynche a komiků Connora Grimese a Alana McKeeho. Jak napovídá název, hra diváka 

provází více než třicet let trvajícím konfliktem z pohledu hlavního hrdiny Gerryho. Tím nám 

autoři jednak umožňují nahlédnout toto období ze subjektivní perspektivy, ale zároveň nabízí 

komické odlehčení strašlivých epizod ozbrojeného konfliktu tím, že je staví do kontrastu 

s groteskním tělesným humorem. Čtvrtá kapitola se zaměří na Cyprus Avenue (2016) Davida 

Irelanda. Tato hra prozkoumává post-konfliktní loajalistické identity a odkaz Troubles 

s obrovskou dávkou černého humoru a šokujících prvků tzv. in-yer-face theatre, provokativní 

britské dramatiky (příkladem může být vražda protagonistovy vlastní rodiny ve jménu 

lojalismu). Závěrečná kapitola všechny tři přístupy vzájemně porovná a pokusí se zhodnotit 

jejich dopad na chápání konfliktu a hojení jím způsobeného traumatu. Pokusí se při tom 

demonstrovat, že komické prvky vybraných her sahají za hranice úzkého kontextu 

severoirského konfliktu a mohou pomoci divákům z celého světa, kteří mají s podobnými 



situacemi zkušenost, skrze humor lépe porozumět svým vlastním traumatům a vyrovnat se 

s nimi. 

 


